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A POLÍTICA PARA O FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
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O texto refere-se aos resultados de um estudo comparativo da política para o 

financiamento e gestão da educação básica no Brasil e do ensino básico em Portugal no período 

de 1990 a 20102. O objeto de pesquisa foi a relação indissociável da política para o 

financiamento e gestão da educação básica no Brasil e do ensino básico em Portugal. Por meio 

de uma análise documental de textos oficiais e internacionais, comprovou-se as interfaces entre 

as bases teóricas, políticas e ideológicas que sustentam as prescrições de políticas para o 

financiamento e gestão da educação oriundos da relação que esses dois países estabelecem com 

Organizações e Organismos Internacionais (OOs) selecionados. 

Partiu-se do pressuposto de que as diretrizes formuladas por diferentes governos podem 

ser semelhantes no contexto em que impera um processo de homogeneização das políticas 

educacionais (DOURADO, 2010), ou como denominam Dale (2004) e Roberston; Dale (2001), 

uma agenda globalmente estruturada para educação. Portanto, há conjuntos de normas, 

discursos e instrumentos que são elaborados no âmbito internacional, na relação de mercado 

econômico mundial com países centrais, os oligopólios de conglomerados transnacionais 

juntamente com os Estados. Essas medidas adaptadas se tornam uma proposta nacional-local 

mediante a existência de uma dependência política, econômica, geoestratégica com os 

denominados países periféricos, no caso específico Brasil e Portugal – que se denomina 

processo de regulação transnacional (BARROSO, 2006).  

Com o objetivo de analisar e compreender a problemática, proximidades e 

distanciamentos dessa política nos dois países, indaga-se na pesquisa: Qual a relação existente 

entre o financiamento e gestão da educação presentes nos documentos produzidos pelos OOs? 

Quais os consensos gerais, princípios e orientações para o financiamento e gestão da educação, 

ao considerarmos as particularidades econômicas do Brasil e de Portugal?  
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Ao responder a esses questionamentos, conjectura-se três aspectos quanto à 

configuração das políticas para a gestão e financiamento da educação básica no Brasil e ensino 

básico público em Portugal: a) as categorias políticas recorrentes nas recomendações das OOs; 

b) as aproximações e distanciamentos encontrados nessa política entre Brasil e Portugal; e c) as 

recomendações das OOs na definição das políticas para o financiamento da educação em 

Portugal. 

As análises evidenciaram as categorias políticas recorrentes para o financiamento e gestão 

do ensino público em Portugal entre as recomendações das OOs selecionadas3, como, por 

exemplo, a focalização e a prioridade, na qual pontuamos que o fato de serem recorrentes e 

estarem presentes, mesmo havendo diferenças na função e atuação de cada organismo, revela 

o eixo pautado na visão econômica e de mercado como uma visão comum entre os países. A 

intertextualidade se faz presente nas orientações tecidas e que comporão a pauta da agenda 

globalmente estruturada para a educação. Denominamos intertextualidade a existência do 

próprio discurso em outros discursos, em outros textos. Os textos participam do processo de 

produção de outros textos, é uma cadeia contínua de não-consumação dos discursos (KOCH, 

1997). Assim, os discursos e enunciações da Unesco estão presentes em outros discursos da 

OCDE, em redes sociais, em outros organismos internacionais, o que tornam as recomendações 

recorrentes. 

Essas categorias políticas promovem a chamada coesão social com vistas a produzir 

capital humano. Refere-se a uma política de equidade que segmenta as políticas sociais. 

Promovendo assim, o que se denomina de equidade social e não igualdade social. Essas ações 

estão imbricadas com a visão estratégica de mercado, e ao serem desenvolvidas na gestão dos 

gastos públicos, promoverão no Orçamento do Estado (OE), no Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI) das Autarquias em Portugal mecanismos denominados atos de uma gestão 

autônoma e flexível, mas movidos pelo motor da avaliação, dos indicadores, dos 

Benchmarking, dos padrões recomendados pela UE e OCDE.  

Quanto às aproximações e distanciamentos encontrados nessa política entre Brasil e 

Portugal, destaca-se na comparação: a) as diferenças quanto ao investimento por meio do PIB 

e as parcerias público e privado na educação; b) as semelhanças nas políticas recomendadas; e 

c) a ênfase na diminuição da pobreza, focalização e equidade no Brasil e, por outro lado, a 

ênfase na qualificação, coesão social, equidade e desenvolvimento econômico em Portugal. 

                                                 
3 Selecionamos para as análises as seguintes OOs no Brasil: UNESCO, Banco Mundial, OCDE, PREAL e 
MERCOSUL. Em Portugal selecionamos as seguintes OOs: UNESCO, Banco Mundial, OCDE e União Europeia. 
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Em linhas gerais, os recursos afetos à educação conjugam o total de recursos aplicados 

em educação como uma percentagem da riqueza gerada no país (%PIB), a riqueza do país, 

expressa pelo valor de seu PIB e a quantidade de pessoas em idade escolar. Sem se esquecer de 

que se deve atender às qualificações da população ativa no país. Amaral (2010) evidenciou em 

suas investigações um quadro comparativo dos valores do PIB quanto ao recurso financeiro 

aplicado por pessoa entre Brasil e Portugal:  

 

PIB e população Brasil Portugal 
%PIB em Educação 4,0 5,5 

PIB/PPP (US$bi) 2024 232 
Valor aplicado em educação (US$bi) 81,0 12,8 

População em idade escolar 84.400.000 2.282.031 
% População em idade escolar 45 21 
US$ por pessoa em idade escolar 959 5,592 

Dados reais de 2008. 
 
Quadro 01: Comparativo dos valores do PIB no Brasil e em Portugal  
Fonte: AMARAL (2010). Adaptado pela autora.  
 

Nos dados apresentados por Amaral (2010), observamos que Portugal possui um 

número de pessoas em idade escolar praticamente 42 vezes menor que o Brasil. A quantidade 

de pessoas em idade escolar é maior no Brasil em decorrência do próprio espaço territorial e 

número populacional deste país. Quanto ao parâmetro PIB per capita em PPP (Purchasing 

Power Parity – Paridade do Poder de Compra), evidencio que no Brasil se aplica um substancial 

percentual de seus PIB/PPP em educação de 2024 US$bi maior que Portugal. Porém, ao 

examinar o real significado desses percentuais em função dos valores dos PIBs entre esses dois 

países e suas populações em idades educacionais, verifico que o valor por aluno torna-se maior 

em Portugal, praticamente um valor estimado em cinco vezes a mais que no Brasil: 

investimento por pessoa em idade escolar no Brasil foi de 959 US$ e em Portugal de 5.592 

US$.  

As recomendações políticas para o financiamento e gestão da educação centram-se na 

racionalização dos gastos públicos por meio de uma gestão estratégica nessa área. Para driblar 

os efeitos dos cortes orçamentários, predomina uma política que incentiva a parceria com o 

setor privado.  

Salienta-se que a atuação da Unesco e sua relação entre os organismos internacionais na 

definição das políticas para o financiamento da educação em Portugal possui uma dinâmica de 

atuação diferenciada se comparada com a atuação dessa agência da ONU no Brasil. Em 



4 
 

Portugal, a ação da Unesco atualmente concentra-se na expansão e melhoria da qualidade. O 

lema da Educação para Todos permanece por meio de projetos amparados na categoria política 

ao longo da vida, na coesão social e empregabilidade. As recomendações para o financiamento 

e gestão da educação são propostas especificamente por seu Instituto Internacional de 

Planificação da Educação (IIEP). As políticas recomendadas pela Unesco de uma forma geral 

permeiam as recomendações em outros organismos, mediante a recorrência das mesmas 

propostas.  

A União Europeia faz uso de suas recomendações quando acatam orientações da Unesco 

e as propõem também a seus países-membros. Um exemplo que anuncio refere-se à atuação de 

Jacques Delors, que presidiu a Segunda Comissão Internacional de Educação da Unesco, 

constituída em 1993, da qual resultou no Relatório “Educação para o século XXI: um tesouro 

a descobrir”. Nesse mesmo período, Jacques Delors era o presidente da Comissão Europeia (de 

1985 a 1995), e pode-se deduzir que as ideias difundidas pelas recomendações presentes nesse 

relatório e em outras ações e estudos da Unesco também foram amplamente adotadas no âmbito 

da própria UE e, obviamente, em Portugal. Essa comprovação contribui para afirmar que a 

atuação da Unesco em Portugal é bem mais ativa. Portanto, sua influência está presente também 

no processo de regulação transnacional das políticas para educação em Portugal. 

Ao encerrar, ressalta-se que as perspectivas neoliberais deram o corpus teórico para a 

composição das políticas e práticas do financiamento e gestão da educação, o que ainda 

permanece sob um forte domínio, um traço marcante que moldou a educação e suas políticas 

de formação na redoma do desenvolvimento econômico sustentável da economia. 

Lamentavelmente, perdura sob as políticas educativas o único objetivo de uma educação como 

instrumento para o crescimento econômico. Ela ainda tem sido difundida nos discursos como o 

sentido de vida, um benefício pessoal e necessário para a inserção no mercado de trabalho ao 

invés de ser um verdadeiro direito humano, com a dimensão centrada na cidadania e na 

emancipação humana. Coloco em questionamento que tal objetivo tem um sentido concreto e 

só seria possível em uma nova ordem social que supere os males do capitalismo. Este seria o 

maior e mais urgente desafio da civilização humana. 

O cumprimento para essa tarefa histórica implica em mudanças qualitativas por meio 

de condições objetivas de reprodução da sociedade e, também, em “transformação progressiva 

da consciência”. Para tanto, na visão de Mészáros (2008, p. 65), o papel da educação: 

[...] é soberano, tanto para elaboração de estratégias apropriadas e adequadas 
para mudar as condições objetivas de reprodução, como para a automudança 
consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma ordem 
social metabólica radicalmente diferente. 
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Em Portugal e no Brasil, predominam o controle e a regulação do processo educativo 

por meio das taxas de rentabilidade como índices que apresentam os resultados e geram uma 

padronização na condução das políticas. Mesmo obtendo cortes orçamentários, as escolas são 

levadas a produzir os resultados esperados pelas políticas preconizadas por meio das “vozes do 

capital”, pelo dogma econômico, e assim, encaminham continuamente a educação para ser 

instrumento do capital.  
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